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UVODNIK
Minilo je leto finančne krize. Le ta se
počasi umirja. Finančna kriza je na
energetskem trgu pred izzive postavila
dobavitelje energije, družbe, odjemalce,
politiko. Dejanske razsežnosti krize se
bodo še pokazale napovedi pa so različne.
Neposredna učinka finančne krize na
energetska podjetja sta zmanjšanje
porabe električne energije v industrijskem
sektorju in težave pri zagotavljanju virov
financiranja. Tako bi nižja raven naložb
utegnila upočasniti razvoj tehnologij.
Podjetja se namreč v tem času utegnejo
bolj selektivno odločati za investicije in
manj intenzivno zamenjevati obstoječe
stare proizvodne objekte, kar pa je za
boj proti podnebnim spremembam
nesprejemljivo.
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Vsekakor moramo biti bolj optimistični in
gledati na zadevo na način, da nam padci
dajo izkušnjo, voljo in možnost ponovnega
zagona ter napredka. V kitajščini beseda
kriza pomeni priložnost. Sami vemo, da
tisti, ki v času krize izkoristi priložnost je
lahko za svoj pogum bogato nagrajen.
Vsekakor se moramo zavedati, da je
pred nami izziv vlaganja v energetsko
infrastrukturo in nove možnosti za
razvoj. Uvajanje novih tehnologij lahko
postane zagon za domačo industrijo
in raziskovalno dejavnost. Popolnoma
je jasno, da bo oskrba z energijo v
prihodnosti postala največja težava
človeštva. Gledano iz sedanje perspektive
je potrebno učinkovito gospodarjenje z
energijo in zmanjševanje neupravičeno
velike porabe, zlasti v prometu. Vloga
države pa se mora povečati predvsem s
predpisi, ki temeljijo na spodbudah.
Če ne drugega nas bo energetska kriza
prisilila k manjši uporabi avtomobilov
in posledično k več gibanja, kar pa za
človeštvo ne bo niti tako slabo.
Simona Sučić, urednica
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Jedrska energija
za novo Evropo
2009 - NENE 2009
Med 14. in 17.9. 2009
je bila na Bledu v
organizaciji Instituta
Jožef Stefan in Društva
jedrskih strokovnjakov
mednarodna konferenca
Jedrska energija za novo
Evropo 2009. Udeležilo se je
je kar 210 strokovnjakov
iz 27 držav. Njihovi
najpomembnejši sporočili
sta: Potrebujemo visoko
izobražene in motivirane
kadre, ki bodo (so)
delovali na mednarodnem
globalnem energetskem
trgu. Zapiranja, še posebej
kadrovska, v lokalna
okolja v sodobni jedrski
energetiki nimajo več
prihodnosti

Podnebne spremembe in izpusti toplogrednih
plinov, ki jih povzroča tudi proizvdnja in raba
energije, so elektriki iz jedrskih elektrarn
močno povečali družbeno sprejemljivost. Edini
današnji tehnologiji, ki lahko brez izpustov
toplogrednih plinov, in takoj, brez dodatnih
razvojnih spodbud, zadovoljita velik del
naraščajočih potreb, predstavljajo jedrske
elektrarne in hidroelektrarne.

Prof. dr. Alojz Kodre z mladim
nagrajencem Marcom Pecchia.

Danes na našem planetu gradijo 50 novih
jedrskih elektrarn. Pridružile se bodo 436 že
delujočim, ki dajejo 15 odstotkov svetovne
proizvodnje električne energije, v Evropski
uniji (tudi v Sloveniji) pa približno tretjino.
Po dostopnih podatkih je do leta 2030
napovedanih oziroma načrtovanih še 432
jedrskih elektrarn, podana je tudi razvojna
pobuda za »NEK 2«.
Med ključne izzive ob gradnji novih jedrskih
elektrarn zagotovo spada zadostno število

naše dejavnosti
visoko usposobljenih in visoko motiviranih
strokovnjakov. To je v skladu s Konvencijo o
jedrski varnosti sicer v prvi vrsti naloga držav
z jedrskimi programi. V globalnem tržnem
gospodarstvu pa sta seveda izjemnega
pomena tudi ponudba in povpraševanje na
trgu. Samo francoska proizvajalka jedrskih
elektrarn AREVA je v letu 2008 zaposlila
12.000 novih strokovnjakov in se močno trudi,
da bi jih tudi letos še vsaj toliko. Več
podjetij, ki upravljajo jedrske elektrarne
v ZDA in Evropski uniji, pa je mogoče
najti na spiskih najbolj privlačnih
delodajalcev.
Prihajajočo bitko za talente je bilo
mogoče napovedati. Organizatorji
konference Jedrska energija za
novo Evropo so zato že v letu 1997 uvedli
tekmovanje mladih avtorjev. Letos so z 22
prijavami doživeli rekordno udeležbo. Kar 15
% prispevkov, predstavljenih na konferenci,
so napisali mladi avtorji. Dve enakovredni
nagradi sta prejela Martin Draksler iz Slovenije
in Marco Pecchia iz Italije.
Vabljeni, predvsem pa skrbno izbrani in
odlični predavatelji so zagotovili, da so se
udeleženci konference seznanili z zadnjimi
dosežki na raznih področjih jedrske energetike
in tehnologije. Prof. Rainer Salomaa s Finske
je predstavil ključne podatke o gradnji nove
finske jedrske elektrarne Olkiluoto 3. Zamudo
pri projektu, ki se je raztegnila že na skoraj 3
leta, je pripisal tudi pomanjkanju izkušenih
strokovnjakov. To ni presenečenje, saj gre za
prvi tak projekt v Severni Evropi v zadnjih
20 letih. Najbolj pomembno pa je, je dejal
Salomaa, da so uspešno izpolnjene vse
tehnične in varnostne zahteve projekta.
Dr. Christian Chauliac iz Francije je
spregovoril o evropskem sodelovanju pri
razvoju računalniških programov, s katerimi
napovedujejo odzivanje jedrskih elektrarn
na nenormalnosti in nezgode. Razvoj takih
orodij je izjemno zahtevno delo, h kateremu
želijo pritegniti vse razpoložljive strokovnjake.
Tovrstne projekte sofinancira Evropska
komisija.
Dr. Giovanni De Santi iz Skupnega
raziskovalnega centra Evropske unije je orisal
glavne značilnosti razvojne strategije, ki jo je
na področju jedrske energije začrtala Evropska
komisija. Uspeh strateških razvojnih naporov
bo po njegovih besedah odvisen predvsem
od usklajenega delovanja vseh deležnikov

v jedrski energiji, torej industrije, upravnih
organov in raziskovalnih ter izobraževalnih
institucij. Med ključna orodja je uvrstil
Strateški tehnološki načrt (SET Plan), Evropsko
tehnološko platformo za trajnostno jedrsko
energijo (SNE-TP) in Združenje evropskih
jedrskih univerz (ENEN). Seveda pa ne gre
zanemariti dejstva, da je odločitev o jedrski
energiji stvar vsake izmed držav članic.

Sodelujoči v panel diskusiji, z leve
proti desni, Martin Novšak (Gen
energija), Paolo Gaio (Westinghouse)
in Zoran Stošić,(Areva).

Prof. James Marrow iz Velike Britanije se je
posvetil zadnjim raziskovalnim dosežkom na
področju znanosti in tehnologije materialov.
Znano je namreč, da uporabljeni materiali
določajo varno življenjsko dobo obstoječih
elektrarn. Pravočasen razvoj in dostopnost
novih materialov pa bosta ključna za
uspeh reaktorjev 4. generacije in jedrske
fuzije. Marrow se je še posebej posvetil
eksperimentalnim tehnikam, ki omogočajo
neposredno spremljanje nastajanja in razvoja
mikroskopskih poškodb v jedrskih materialih.
Dr. Volker Noack iz Nemčije je razgrnil
zelo zanimiv pogled velikega evropskega
proizvajalca elektrike (RWE) na razvojne in
raziskovalne izzive v jedrski energetiki. RWE,
ki večino elektrike proizvede iz lignita in
jedrske energije, v zadnjih letih pospešeno
razvija strateška partnerstva z raziskovalnimi
in izobraževalnimi organizacijami. Čeprav
gre praviloma za partnerstva z lokalnimi
organizacijami, jih sklepa v vseh okoljih, kjer
investira v proizvodne zmogljivosti. Noack
je prepričan, da je naročnik nove elektrarne
najbolj odgovoren za kvalitetno izpolnitev
naročila. In zato je vlaganje v znanje njegov
strateški interes.
Dr. Jerome Pamela iz EFDA (European Fusion
Development Association) je spregovoril
o razvoju na področju fuzije. Z energijo iz
fuzijskih reaktorjev v bližnji prihodnosti še ne
gre računati. Kljub temu pa bo – zahvaljujoč
intenzivnemu razvoju – mogoče ta čist in
razmeroma neomejen vir energije izkoriščati
že v nekaj desetletjih.

Zanesljiva oskrba s poceni elektriko brez
izpustov toplogrednih plinov je močno
povezana s prihodnostjo jedrske energetike,
ki pa je odvisna predvsem od pravočasnih
političnih odločitev vlad držav članic Evropske
unije. Ključni bodo visoko izobraženi in
motivirani kadri, ki bodo usposobljeni za
(so)delovanje na mednarodnem globalnem
energetskem trgu. Zapiranja, še posebno
kadrovska, v lokalna okolja v sodobni jedrski
energetiki nimajo več prihodnosti.
Prof. dr. Leon Cizelj, Odsek za reaktorsko
tehniko, IJS

POROČILO s
sestanka UO ENS
in Generalne
skupščine ENS
V Pragi na Češkem je od 24.6.2009 do
25.6.2009 potekal sestanek Upravnega
odbora ENS in Generalne skupščine ENS,
ki je najvišji organ ENS.
Sestanek upravnega odbora in generalno
skupščino je organiziral ENS. Sestanka
upravnega odbora so se udeležili njegovi
člani, generalne skupščine pa poleg
njih še predsedniki nacionalnih društev
jedrskih strokovnjakov oziroma zastopniki,
predstavniki »corporate members«,
gospod Santiago San Antonio (Generalni
sekretar ENS) in predstavniki sekretariata,
ki so zadolženi za urejanje spletnih strani,
za organizacijo konferenc in za urejanje
publikacije ENSNews.
Sestanek upravnega odbora je bil
namenjen predvsem pripravi na generalno
skupščino. Člani vodstva in predsednik
ENS, g. David Bonser, so pregledali
delovanje ENS od leta 2003 do 2008 in
v letu 2009 in ugotovili, da je delovanje
ENS v zadnjem letu ponovno uspešno.
ENS organizira večje število dogodkov,
nadgradil je spletne strani, ki so vedno
bolj obiskane in nudijo veliko koristnih
povezav, vedno bogatejša z vsebinami
na področju uporabe jedrske energije v
miroljubne namene je tudi publikacija,
ki izhaja četrtletno v elektronski obliki,
ENSNews.
ENS, ki je bil sicer ustanovljen že leta
1975, združuje 23 evropskih društev
jedrskih strokovnjakov in 60 pridruženih
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(industrija, raziskovalni inštituti) članic.
Predsednik ENS je na sestankih predstavil
sodelovanje ENS s sorodnimi združenji
Avstralije, Maroka, in Izraela. ENS ima
podpisane sporazume o sodelovanju
z ameriškim združenjem jedrskih
strokovnjakov (ANS), združenji iz
Argentine, Kanade in Kitajske. Sodeluje
s FORATOM, WNA, NucNet,... Predsednik
je posebej poudaril, da je v letu 2009
ENS podpisal sporazum o sodelovanju
z združenjem evropskih jedrskih
izobraževalnih in raziskovalnih institucij
(European Nuclear Education Network,
ENEN).

enotno nastopala na področju tistega dela
poslovanja, ki je povezano z davčnimi
obveznostmi.

Na skupščini so o svojem delu poročali
predstavniki raznih odborov ENS:
High Scientific Committee (HSC):
HSC je skupina uglednih evropskih
znanstvenikov, katerih naloga je
prispevati k dvigu znanstvenega in
strokovnega nivoja konferenc, ki jih
organizira ENS. Strokovna mnenja, ki
so izdelana, so objavljena na spletnih
straneh ENS.
Programski odbor: Od začetka leta
2009 ga vodi prof. dr. Nikola Čavlina.
V letu 2009 sta bili organizirani
dve konferenci ENS: PIME (februar,
Edinburg) in RRFM (marec, Dunaj).
Časovni in vsebinski koledar načrtovanih
konferenc je za naslednji dve leti že
izdelan in si ga je mogoče ogledati na
spletni strani ENS.
ENS YGN: pohvaliti je treba delo mladih,
ki jih vodi predstavnik iz Francije,
Edouard Hourcade. Več o dejavnostih
ENS YGN je na spletnih straneh http://
www.euronuclear.org/aboutus/yg/young.
htm.
Na skupščini smo obravnavali poslovanje
ENS v letu 2008 in proračun za leto
2009. V letih od 2003 do 2006 je bilo
delovanje združenja zelo uspešno in
je zato v kasnejših letih več pozornosti
namenilo svojim ciljem – raziskavam,
razvoju in izobraževanju na področju
miroljubne uporabe jedrske energije.
Izkazalo pa se je, da ustanovitev hčerinske
družbe Nuclear Service Brussels (NSB),
ki ureja prej profitni del poslovanja ENS,
ni prinesla načrtovanih rezultatov in
bolj ugodnega poslovanja za ENS, zato
je v postopku likvidacije. V sodelovanju
s FORATOM in NucNet pa so v teku
dejavnosti za oblikovanje skupine, ki bi

Mag. Milena Černilogar Radež, sekretarka DJS

WIN Global 2009
Konferenca Women in Nuclear (WIN
Global) z naslovom »Enhancing Our World
Through Nuclear Technology« je potekala v
Washingtonu DC, ZDA, od 20.–24. 7.2009
(http://www.win-global.org/win2009.htm).
Tokratno letno konferenco WIN je organizirala
WIN USA ob znatni pomoči Nuclear Energy
Institute (http://www.nei.org/) ter številih
sponzorjih. Konference se je udeležilo približno
700 udeleženk in udeležencev iz približno 35
držav, največ iz ZDA, ker je bil kongres hkrati
tudi kongres članic WIN USA. Iz Slovenije sta
se konference udeležili dve članici Alfa sekcije
DJS.
Konferenca se je pričela s strokovno ekskurzijo
in sicer v Nuclear Regulatory Commission NRC
(http://www.nrc.gov/), kjer je bil predstavljen
»U.S. Nuclear Regulatory Commisssion
Operation Center«, ki se aktivira ob jedrskih
nesrečah. V centru potekajo tudi redne vaje.

WIN 2009, A. Lauvergeon, Direktorica,
AREVA.

Predstavili so:
delovno skupino za nadzor elektrarne, kjer
bi se nesreča zgodila ter ukrepe v zvezi s
preprečevanjem izpustov,
delovno skupino, ki bi ocenjevala doze
prebivalcev in
delovno skupino, ki je zadolžena za
komuniciranje z javnostmi.
Konferenca se je nadaljevala s predavanji.
V nadaljevanju so predstavljena najbolj
odmevna. Uvodno predavanje je imel M.
Kansler, vodja strateške skupine Nuclear
Energy Institute. Orisal je stanje jedrske
opcije v svetu in v ZDA, kjer je veliko razprav
o tem, zakaj je sploh potrebno licencirati
toliko različnih tipov elektrarn. Unikatnost
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posameznih jedrskih objektov namreč draži
ne le gradnjo temveč tudi obratovanje
in dekomisijo. C. Phillips, WIN USA in
podpredsednica Applied Technology Energy
Solutions, Inc. je predstavila pripravo COL
(Combined License Application) v ZDA ter
poudarila, da je pri pripravi COL potrebno
tesno sodelovanje z drugimi agencijami.
H. Hall, University of Tennesse – Oak Ridge
National Laboratory je v sekciji »Frontiers
in Nuclear Research« predstavil raziskave,
ki so povezane s fizično zaščito in bojem
proti terorizmu ter povezavo z jedrsko
varnostjo. G. Voigt, direktorica Seibersdorf
Laboratories, IAEA, pa je predavala o
dejavnostih laboratorijev IAEA. Pozvala je k
izdelavi diplom in doktorskih disertacij v teh
laboratorijih. K. Svinicki, komisarka NRC, je
predavala o razvoju NRC in delu NRC v zvezi
z COL. V sekciji »Security Nuclear Materials
and Technology« je izstopalo predavanje
inšpektorice IAEA, E. Gyane, ki je predavala
o težavah pri zagotavljanju nadzora nad
jedrskim materialom, predvsem v Iranu. V
okviru te sekcije je predavala tudi predsednica
The Eisenhower Group, S. Eisenhower,
ter ambasadorka ZDA J. Wolcott. Sekcijo
je zaključila direktorica Nuclear Threat
Initiative, C. Hinderstein. V sekciji »Managing
Nuclear Risks« so bila izjemno zanimiva
predavanja o postopkih zavarovanja. M.
Berger, podpredsednica American Nucelar
Insurers, je predstavila nuklearne inšpektorje,
ki so zaposleni pri zavarovalnici in redno
inšpicirajo zavarovance, to so jedrske
elektrarne. Podpredsednik Nuclear Electric
Insurance Limited, G. Wilkis, je predstavil
pregled jedrskih elektrarn, ki ga izvajajo
inženirji zavarovalnice in je posebej usmerjen
na oceno nesreč na elektrarni in postopke
dekontaminacije ter na zavarovanje izvajanja
remonta. Zadnja predavateljica v tej sekciji
je bila podpredsednica NEA, OECD, J.D. Lee,
ki je predavala o potrebi redukcije CO2 ter
projekcijah NEA o potrebnem številu jedrskih
elektrarn do leta 2050.
Med posebno zanimivimi predavanji
sta bili predavanji direktorice AREVA, A.
Lauvergeon in predavanje D. Brazil, ki je vodila
predsedniško kampanjo B. Obame. Slednja je
predavala o načelih, ki so jo v življenju vodili
pri doseganju odličnosti in temeljijo na trdem
delu ter spoštovanju jasnih moralnih načel.
Popoldne 23.07.2009 je potekala sekcija »WIN
Global Country Reports«, kjer so predstavnice
držav, ki sodelujejo v WIN, podale kratka

aktualno
poročila, med njimi tudi predstavnici Alfa
sekcije DJS.
Organizatorji so v okviru konference WIN
Global 2009 ponudili tudi možnost obiska
Capitol Hill, to je predel Washingtona DC, kjer
je center politične moči ZDA. Poleg zgradbe
»US Capitol Building«, kjer potekajo zasedanja
izvoljenih političnih predstavnikov prebivalcev
ZDA in zato predstavlja center demokracije v
ZDA, se v tem predelu nahajajo tudi številne
druge zgradbe, med njimi tudi delovni
prostori senatorjev in kongresnikov. Obisk ni
bil turistične narave, temveč je bil namenjen
neposredni komunikaciji med politiki ZDA
in udeleženkami in udeleženci WIN Global.
Tema pogovorov je bila »jedrska opcija v
svetu«. Pred samim obiskom, ki je nosil
naziv »Visits with U.S. Congress and Obama
Administration« so udeleženci prejeli obsežne
inštrukcije o predvidenem poteku pogovorov,
nato pa so sledili obiski osebja iz pisarne
senatorjev in kongresnikov.
Za finančno in organizacijsko pomoč se Alfa
sekcija DJS zahvaljuje DJS, podjetju MEIS d.d.
in ENCONET Consulting Ges. m.b.H.
Alfa sekcija DJS

SREDSTVA SKLADA
NEK VARNA TUDI V
ČASU RECESIJE
Z direktorjem Sklada
NEK Jankom Straškom
smo se pogovarjali o
poslovanju sklada in o
namigovanjih nekaterih
medijev in politikov o
nepravilnostih oziroma
neustrezni naložbeni
politiki.
Lahko kar na začetku razložite kakšna
je dejansko naložbena politika Sklada
NEK in mora tudi pojasnite kakšni
so bili dejansko lanskoletni poslovni
rezultati družbe, ki jo vodite?

Naložbeno politiko Sklada NEK je treba gledati
kot dolgoročne naložbe in ne skozi eno leto,
torej z najmanj desetletnim naložbenim
horizontom. Enoletno obdobje je prekratko,
da bi lahko sodili o uspešnosti upravljanja
sredstev in poslovanja Sklada NEK. Bilančna
vrednost portfelja Sklada NEK je ob koncu
leta 2008 znašala 136,2 milijonov evrov.

V primerjavi z letom 2007 je to sicer manj,
vendar ne gre za učinke tekočega poslovanja
v letu 2008, ampak za učinke spremenjenega
vrednotenja po Pravilniku o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o razčlenjevanju ter
merjenju prihodkov in odhodkov pravnih
oseb javnega prava (Uradni list RS, št.
120-6090/2007). Skladno s pravilnikom je
Sklad NEK spremenil zajem in obravnavo
podatkov za leto 2008, zaradi različnih metod
vrednotenja pa bilančna vrednost portfelja ni
primerljiva s preteklimi leti. Naložbena politika
je oblikovana skladno z določili 10. člena
Zakona o Skladu za financiranje razgradnje
Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja
radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne
elektrarne Krško - B (ZSFR-B), kar vsako leto
potrdi tudi Vlada RS, donosi pa so, tudi zaradi
zakonsko določene zajamčene donosnosti
pozitivni. Hkrati je potrebno posebej
izpostaviti tudi posebnost leta 2008, ko se je
pojavila tudi gospodarska kriza.
Nam lahko zaupate dejanske številke?

Tržna vrednost Sklada NEK se je v letu
2008 znižala za 11,83 odstotka. Toda
kljub zelo neugodnim razmeram na
finančnih trgih je Sklad ustvaril kar 7,8
milijonov evrov prihodkov iz financiranja.
Povprečna letna tržna donosnost Sklada
NEK je od leta 1998 in vse do konca leta
2008 znašala 6,05 odstotka, kar pomeni,
da so za skoraj 2 odstotni točki presegali
zahtevano minimalno donosnost, ki
znaša 4,29 odstotka. Tolikšne donosnosti
v preteklosti ni bilo mogoče doseči le z
naložbami v državne vrednostne papirje
in depozite, zato je Sklad NEK skladno
z načeli varnosti in razpršenosti vključil
tudi naložbe, ki na daljši rok prinašajo
višjo donosnost od zajamčene. Kot sem
že poudaril, je bilo leto 2008 zaradi
finančne in gospodarske krize svojevrstno
in tudi neprimerljivo s prejšnjimi leti.
Zmanjšana tržna donosnost sklada
v lanskem letu je vmesni rezultat pri
dolgoročni naložbi. Podobno je na primer
pri pokojninskih skladih. Tudi ti skladi so
lansko poslovno leto poslovali slabše in to
je povsem normalno saj so oboje naložbe
dolgoročne.
Je kdo morda že pregledal vaše
poslovanje?

Seveda, naše poslovanje je pregledala zunanja
neodvisna revizorska hiša, prav tako je bila
opravljena notranja revizija. Tudi Nadzorni
odbor Sklada NEK ni ugotovil nobenih
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aktualno
nezakonitosti oziroma kršitev, s čimer je
2. septembra letos seznanil tudi Komisijo za
nadzor javnih financ v Državnem zboru RS.
Sklad NEK posluje gospodarno in zakonito ter
seveda na dolgi rok.
Zanima me še kakšno je letošnje
poslovanje Sklada NEK, glede na to, da
je recesija?

Konec letošnjega julija je donosnost naložb
dosegla stopnjo 2,77 odstotka, torej se je
obrnila krivulja obrnila navzgor. Žal pa je naše
poslovanje otežkočeno, saj še vedno čakamo,
da Ministrstvo za gospodarstvo oziroma Vlada
sprejmeta naš zaključni račun za poslovanje
v letu 2008 ter finančni načrt in naložbeno
politiko za letošnje leto. Želel bi poudariti,
da je poslovanje Sklada NEK dolgoročnega
pomena za Slovenijo in naše poslanstvo ne bi
smelo biti podvrženo pritiskom vsakokratne
politične oblasti.
Sklad NEK

Tehnični sestanek
z naslovom
»Simulators,
advanced
training tools
and technologies
for the nuclear
industry«

Na Mednarodni agenciji za atomsko energijo
MAAE (IAEA) je pod okriljem delovne skupine
za usposabljanje in kvalifikacije v času od 2.
do 5. junija 2009 potekal tehnični sestanek
pod nazivom Simulators, advanced training
tools and technologies for the nuclear
industry. Tehnični sestanek je bil organiziran
v skladu s programom MAAE, ki na področju
strokovnega usposabljanja organizira podobne
sestanke enkrat na 3 do 4 leta.
Tehnični sestanek je bil izveden tako, da so
v prvih dveh dneh potekale predstavitve
o aktivnostih in stanju na področju
izobraževanja in strokovnega usposabljanja v
posameznih državah članicah. Predstavitve so
bile razvrščene v naslednja področja:
Modelling techniques and practices,
Simulator technologies; development
and use,
Training centres, facilities and tools,
Training, education and knowledge
V sklopu tretjega dne so bile organizirane
predstavitve in prikazi posameznih modernih
tehnoloških rešitev s področja strokovnega
usposabljanja, ki so jih predstavile razne
organizacije (ponudniki storitev, inštituti,
MAAE). Prikazi so bili s področij: uporabe
simulatorjev, uporabe e-učenja, uporabe
simulacij delovnih pogojev, uporabe
navidezne resničnosti,...
V sklopu četrtega dne je bilo delo razdeljeno
na dve področji, saj smo se udeleženci razdelili
v dve skupini, v katerih smo izvajali ločeno

diskusijo o vprašanjih:
Training systems and tools for newcomers to
nuclear power,
Harmonisation of simulator standards.
Udeležba na teh sestankih je koristna, saj
na ta način lahko pridobimo veliko koristnih
informacij glede statusa in stopnje razvoja
posameznih tehničnih rešitev na področju
izobraževanja in usposabljanja. Hkrati je to
priložnost za izmenjavo izkušenj ter tudi za
vzpostavljanje stikov s kolegi iz drugih držav
članic. Tehničnega sestanka sva se udeležila
dva predstavnika iz Slovenije, in sicer dr. I.
Jenčič (IJS) in I. Fifnja (NEK).
Igor Fifnja, NEK

Predstavniki
ARAO so se
udeležili
primerjalnih
meritev v
Ronneburgu
Bundesamt für Strahlenschutz – BFS iz Berlina
že več let organizira primerjalne meritve
hitrosti doz zunanjega sevanja, ki se jih poleg
nemških izvajalcev udeležujejo tudi izvajalci
tovrstnih meritev iz tujine. V letošnjem letu
smo se teh meritev na povabilo BFS udeležili
tudi sodelavci ARAO s šestimi merilnimi
inštrumenti.
Meritve so potekale 10. junija 2009 na
testnem poligonu nekdanjega rudnika
urana Wismut v bližini mesta Ronneburg.
Primerjalne meritve hitrosti doz smo izvajali
v naravnem okolju na treh testnih poljih
posamezne velikosti 20x20 m. Vsako polje je
bilo pripravljeno iz homogenega materiala,
vendar z različno vsebnostjo naravnih
radionuklidov:
betona (inertni material) z referenčno
dnevno hitrostjo doze 70 nSv/h ± 2 nSv/h,
jamske jalovine z referenčno dnevno
hitrostjo doze 199 nSv/h ± 4 nSv/h, in
hidrometalurške jalovine z referenčno
dnevno hitrostjo doze 795 nSv/h ± 8 nSv/h.

Skupna fotografija udeležencev tehničnega sestanka »Simulators, advanced
training tools and technologies for the nuclear industry«.

Referenčna dnevna hitrost doze posameznega
polja je hitrost doze, ki jo je BFS izmeril v
času izvajanja meritev med 9.00 in 15.00 uro
z merilno opremo, umerjeno v priznanem
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nemškem referenčnem laboratoriju. Vzporedno
z meritvami hitrosti doze so potekale meritve
meteoroloških razmer in koncentracije radona,
katerega povprečna vrednost je bila na dan
meritev 28 Bq/m3.

IZDELAN JE
IDEJNI PROJEKT
ODLAGALIŠČA NSRAO

Vsak udeleženec je na merilni mizi v središču
posameznega polja izvedel deset meritev
hitrosti doze in jih vnesel v merilni list. Merilni
list je po zaključku meritev oddal predstavniku
BFS. BFS je zbrane podatke meritev
udeležencev obdelal in zbral v pregledni tabeli
poročila »PROTOKOLL - Vergleichsmessungen
von ODL – Messgeräten«. To poročilo je bilo
poslano tudi vsem udeležencem.

Meritev hitrosti doze, testno polje 1 –
beton (inertni material)

V pregledni tabeli je za vsak merilni
inštrument navedena izmerjena povprečna
vrednost hitrosti doze na posameznem
testnem polju in odstopanje od referenčne
dnevne hitrosti doze posameznega polja.
Odstopanja za posamezne tipe inštrumentov
tako ARAO, kot tudi drugih izvajalcev meritev
so bila na posameznih poljih različna. V
nekaterih primerih so posamezne meritve
kar precej odstopale med seboj, celo do ±50
%. Največ izvajalcev primerjalnih meritev je
uporabljalo inštrument AUTOMESS, tip 6150 s
pripadajočo merilno sondo.
Potrebno je poudariti, da BFS organizira te
meritve brezplačno in ne omejuje števila
posameznih merilnih inštrumentov na
posameznega udeleženca.
V Sloveniji trenutno niso organizirane
primerjalne meritve v naravnem okolju. Zato
je udeležba na tovrstnih meritvah na testnih
poljih v Ronneburgu izredno pomembna
za ARAO kot izvajalca meritev hitrosti doze.
Omogoča nam preverjanje odziva naše
merilne opreme na sevalnih poljih z dobro
definiranimi vrednostmi za dozno hitrost.
Marko Kostanjevec, ARAO
Jože Rojc, ARAO

Poleti 2009 je bila
zaključena izdelava
idejnega projekta za
odlagališče nizko in
srednje radioaktivnih
odpadkov (NSRAO) na
lokaciji Vrbina v občini
Krško, vključno z
recenzijo. Odlagališče je
načrtovano za odložitev
polovice kratkoživih
NSRAO iz Nuklearne
elektrarne Krško ter za
odpadke, ki nastajajo
v medicini, znanosti in
industriji pri nas.

Širše območje odlagališča bo obsegalo uvoz
in javno zgradbo informacijskega centra
odlagališča, ožje območje pa odlagalni del
z modularnimi odlagalnimi enotami ter
druge objekte, ki so potrebni za sprejem,
obdelavo in začasno skladiščenje odpadkov
ter zagotavljanje fizične varnosti odlagališča.
Zgrajeni bodo potrebni komunalno
infrastrukturni objekti, poskrbljeno pa bo tudi
za krajinsko ureditev območja.
Vsi odpadki bodo pred odlaganjem vstavljeni
v odlagalne zabojnike, s čimer bo omejen
sevalni vpliv v času predelave in prevoza
na odlagališče, povečana bo izolativnost in
zagotovljena zadostna trdnost odloženih
odpadkov ter s tem stabilnost odlagalnih enot.
Umestitev dveh silosov je predvidena na
skrajnem JZ robu odlagališča. Zasnovana sta
kot cilindrična armiranobetonska konstrukcija
s koristno prostornino približnih dimenzij
27 x 34 metrov, obdana s hidroizolacijskimi
oblogami; debelina sten je en meter, dno
bo na predvideni globini 55 metrov. Statični
in dinamični izračuni podzemnih silosov
obravnavajo tako geološke, hidrogeološke kot
seizmične obremenitve.
Varnost odlagališča v času obratovanja bo
zagotovljena s tehničnimi in organizacijskimi
ukrepi jedrske in sevalne varnosti, tako da
niti delavci in prebivalstvo niti okolje ne bodo
izpostavljeni tveganju.
Irena Dariš, ARAO

EU dobila direktivo
o jedrski varnosti
Svet EU je 25. junija 2009 sprejel besedilo
direktive, s katero je vzpostavil skupne
obvezujoče temeljne zahteve za področje
jedrske varnosti v vseh državah članicah. S
tem je zaključen dolgoletni proces usklajevanj
med Evropsko komisijo, državami članicami,
industrijo in vsemi drugimi vpletenimi.
Besedilo direktive je s posebno resolucijo že
pred sprejetjem podprl Evropski parlament.
Direktiva zavezuje vse države članice, da
upoštevajo temeljne mednarodne standarde
na tem področju, ki izhajajo predvsem iz IAEA
Safety Fundamentals (temeljnih varnostnih
zahtev Mednarodne atomske agencije)
in Konvencije o jedrski varnosti. Vsaka
država članica, na katere teritoriju obratuje
jedrski objekt, mora imeti ustrezni upravni
sistem (upravni organ, dovoljenja, nadzor,
inšpekcije,...). Za jedrsko varnost so odgovorni
upravljavci jedrskih objektov, javnost mora
biti o vseh zadevah v zvezi z jedrsko varnostjo
učinkovito informirana, Evropski komisiji pa
bo treba v rednih obdobjih pošiljati poročila o
stanju na tem področju. Evropska komisija bo,
tako kot pri vseh deirektivah, imela možnost
nadzora nad izvajanjem določil te direktive.
Slovenija je zelo aktivno sodelovala pri
pripravi te direktive. Vse njene zahteve so
že udejanjene v našem pravnem redu, zato
zaradi nje ne bo potrebe po kakih večjih
prilagoditvah.
vir: www.ursjv.gov.si

Srečanje
predstavnikov
upravnih organov
podpisnic konvencij
o zgodnjem
obveščanju in
pomoči
Od 7. do 10. julija 2009 je na Dunaju pod
okriljem IAEA potekalo redno dvoletno
srečanje predstavnikov organov držav
podpisnic Konvencije o zgodnjem obveščanju
o jedrskih nesrečah in Konvencije o nudenju
pomoči v primeru jedrske nesreče ali
radiološke nevarnosti. Konvenciji sta nastali
takoj po nesreči v Černobilu leta 1986 z
namenom, da se izboljša obveščenost in
omogoči pomoč v primeru jedrskih nesreč.
Jugoslavija (SFRJ) je podpisala konvenciji
leta 1986, Slovenija pa nasledila leta 1992.
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Na rednih srečanjih predstavnikov upravnih
organov se obravnavajo zadeve, ki omogočajo
uspešno ukrepanje v skladu s konvencijami.
Na letošnjem 5. srečanju je bilo udeleženih več
kot 100 predstavnikov iz celega sveta. Glavna
tema je bilo sprejemanje mandata in metod
dela srečanj. Sprejeti dokument na novo
postavlja pravila dela in med drugim omogoča
udeležbo tudi ne-podpisnicam konvencij.
Druge teme so vključevale poročanja o delu
v preteklem obdobju, o novih orodjih v
pripravi, idr. Slovenija je uspešno predstavila
izkušnje ob lanskoletnem junijskem izrednem
dogodku.
Ker je delovni skupini NCACG (National
Competent Authorities Coordinating Group) in
tudi regijskim podskupinam potekel mandat,
so bili izvoljeni novi člani. Predsednik skupine
za vzhodno Evropo (EENCA) ter s tem tudi član
NCACG je tako postal mag. Marjan Tkavc, Vodja
pripravljenosti na izredne dogodke na Upravi
RS za jedrsko varnost.
vir: www.ursjv.gov.si

Srečanje upravnih
organov Češke,
Madžarske,
Slovaške in
Slovenije
4. in 5. junija je v slovaškem mestu Trenčin
potekalo šesto kvadrilateralno srečanje
upravnih organov Češke, Madžarske, Slovaške
in Slovenije. Gre za redna letna srečanja,
na katerih si upravni organi izmenjujejo
informacije in izkušnje
Dnevni red sestanka je obsegal novosti v
upravnih organih, dogodke v jedrskih objektih
in priprave upravnih organov na morebitno
gradnjo novih jedrskih elektrarn.
Slovaška ima najbolj raznovrsten tehnološki
park jedrskih elektrarn od vseh udeleženk: eno
v razgradnji po nezgodi v šestdesetih letih, dve
ustavljeni (Bohunice V-1), štiri v obratovanju
(Bohunice V-2 ter Mochovce 1 in 2) in dve v
gradnji (Mochovce 3 in 4). Češka je pojasnila
uveljavitev zakonodaje EU za transport
radioaktivnih odpadkov in uveljavitev WENRA
referenčnih nivojev. Madžarska je poročala o
odobritvi parlamenta za dograditev JE Paks,
o pripravi baze »madžarskega znanja« ter
o pripravah za podaljšanje življenjske dobe
JE Paks. Slovenija je poročala o JE Krško, o
umeščanju v prostor bodočega odlagališča
NSRAO ter o spremembi zakona Zakona o

varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski
varnosti. Slovenska predstavitev je obsegala
tudi informacije o poplavni varnosti JE Krško,
izvajanju akcijskega plana za pretekli obdobni
varnostni pregled (PSR) in priprave za novi
PSR ter podaljšanje življenjske dobe JE Krško.
Izmenjane informacije so koristne za
nadaljnje delo in za krepitev stikov med
udeleženci. Naslednji sestanek bo leta 2010 na
Madžarskem.
vir: www.ursjv.gov.si

Povišana
radioaktivnost v
tovoru z odpadno
kovino na Obrežju

Ob tem dogodku velja omeniti odlično in
učinkovito sodelovanje med vpletenimi
organizacijami v Sloveniji, tj. med Carino,
URSJV, ki je del Ministrstva za okolje, Policijo,
ki je sodelovala pri pregledu in varovanju,
strokovnimi organizacijami s področja varstva
pred sevanji in ravnanja z radioaktivnimi
odpadki in tudi z uvoznikom blaga. Vsak
udeleženi je ustrezno odigral svojo vlogo, tako
da ni bilo ogrožanja ljudi. Tudi operativno
sodelovanje z upravnim organom Republike
Hrvaške je na tem področju zelo dobro.
Slovenija je na začetku leta 2008 poostrila
nadzor radioaktivnosti pošiljk odpadnih
kovin z Uredbo o preverjanju radioaktivnosti
pošiljk odpadnih kovin. S poostrenimi ukrepi
je zmanjšana možnost nehotenega taljenja

Uprava Republike Slovenije
za jedrsko varnost (URSJV)
je dne 25.5.2009 ob 22.20
uri prejela obvestilo iz
carinske izpostave Obrežje,
da so njihovi merilniki
radioaktivnosti v tovornem
vozilu iz Republike BiH
zaznali povišano ionizirajoče
sevanje. Tovornjak je prevažal
odpadne kovine in je bil
namenjen v Maribor.
Pooblaščena organizacija
za varstvo pred sevanji Zavod za varstvo
pri delu d.d. in Agencija za radioaktivne
odpadke sta naslednji dan, 26.5.2009, na
Obrežju opravila podrobne meritve najdenega
predmeta. Predmet so premestili v kovinski
sod, ki je počakal pod policijskim in carinskim
nadzorom do vrnitve v državo porekla. Na
površini kovinskega soda, kamor je bil začasno
shranjen vir sevanja, so bile hitrosti doz
tudi do 10 mSv/h, kar pomeni, da je bil to
razmeroma močan vir sevanja.
Carina je uvozniku prepovedala uvoz predmeta
v našo državo. URSJV mu je 9.6.2009 izdala
odločbo, s katero je prepovedala uvoz
ionizirajočega vira sevanja v Republiko
Slovenijo in uvozniku naložila, da mora
zagotoviti vrnitev vira ionizirajočega sevanja v
državo pošiljatelja.
Uvoznik je pridobil vsa potrebna dovoljenja za
vrnitev vira v državo pošiljatelja. 15.6.2009 je
bil vir ionizirajočega sevanja, uspešno vrnjen
z mejnega prehoda Obrežje v Sarajevo, kjer
so ga še isti dan sprejeli v njihovo ustrezno
skladišče.

Tovornjak z radioaktivnim virom na
mejnem prehodu Obrežje. Prevažal je
odpadne kovine in je bil namenjen v
Maribor.

virov sevanja v talilnicah in s tem velikih
gospodarskih škod in poškodb ljudi.
vir: www.ursjv.gov.si

sporočila ens
YGN na evropskem
forumu za
jedrsko energijo v
pragi
Evropski forum za jedrsko energijo (European
Nuclear Energy Forum - ENEF) je edinstvena
tribuna za široko razpravo, brez tabujev, o
transparentnosti, kot tudi priložnostih in
tveganjih uporabe jedrske energije. ENEF,
ki je bil ustanovljen leta 2007, je zbral vse
pomembne zainteresirane strani iz jedrskega
področja: 27 vlad držav članic EU, evropskih
institucij, vključno z Evropskim parlamentom
in Evropskim ekonomsko-socialnim odborom,
jedrsko industrijo, odjemalci električne
energije in civilno družbo.
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Na ustanovnem srečanju novembra 2007
Dan karier v
v Bratislavi so bile ustanovljene tri delovne
Bruslju
skupine o »priložnostih«, »tveganjih«, in
»transparentnosti«, ki se sestajajo bolj pogosto Organizacija Careres iz Bruslja
in pripravljajo ENEF srečanja.
skupaj z evropskimi elektro
podjetji in inštituti (AREVA,
Konec leta 2008 je ENS YGN postal član ENEF
Bureau Veritas, CERN, EDF,
in je sodeloval v dejavnostih delovne skupine EDF Energy, EnBW, Pöyry,
imenovane »Transparentnost« in tako prvič
Westinghouse Europe) ter
sodeloval v delu plenarnega zasedanja v Pragi svojimi partnerji in sponzorji,
28. in 29. maja 2009. YGN ENS pobudo je
organizira dan karier. Z
podprla Ute Blohm-Hieber, direktorica enote
dogodkom želi na enem
za jedrsko energijo GD TREN Evropske komisije. mestu združiti delodajalce in
V svoji predstavitvi sem predstavnikom
potencialne mlade kadre iz
Komisije, veleposlanikom držav članic EU
jedrskega področja. Dogodek
in predsednikom uprav Evropskih elektro
se bo odvijal 4. in 5. decembra
podjetij, med drugim, posredoval sporočilo
2009 v Bruslju. ENS YGN na
in pričakovanja mladih ljudi, ki delajo in se
dogodku sodeluje kot partner
izobražujejo na tem področju:
in promotor dogodka. Prijave
so možne do 31. oktobra. Več
»Upam, da bo Evropska Komisija prepoznala
informacij najdete na spletni
pomen naložb v naslednjih dejavnostih:
strani:
http://www.careersineurope.
1. Izobraževanje in usposabljanje.
com/events/live/1001/
Jedrska znanstvena skupnost je odlična
priložnost za mreženje in razpravo o temi, ki AtomiCareers-Event.
je ključnega pomena za jedrsko prihodnost
Dr. Igor Vuković, predstavnik YGN v
Programskem odboru ENS
- izobraževanje in usposabljanje naslednje
generacije mladih raziskovalcev in inženirjev.
Tradicionalni akademski učni programi
jedrske znanosti in tehnike še ne vključujejo
“Maybe we can not build the
predmetov o socialnih in političnih vidikih
future for us now, but we can
jedrske energije.
build us for the future now!”
2. Ohranjanje in prenos znanja.
Prenos znanja in izkušenj z izkušenih
strokovnjakov na navdušene mlade novince,
s centrov pristojnosti na rastoča območja,
Priprave ENS YGN
naj bi bila organizirana in nadzorovana. To
na konferenco o
je pomembno za države z obstoječo jedrsko
jedrski
energiji
floto za ohranjanje zavidljivega poslovanja,
in
klimatskih
kot tudi za »nove« države, ki se srečujejo z
spremembah
opcijo jedrske energije.
3. Privabljanje novih mladih strokovnjakov.
Konferenca Združenih narodov COP-15
Jedrski preporod nadaljuje zagon, nadarjeni (Conference of Parties of the United Nations
in ambiciozni posamezniki začenjajo
Framework Convention on Climate Change /
ponovno razmišljati o jedrski karieri.
UNFCCC/) o klimatskih spremembah se bo
To rastoče področje je zopet aktualno z
letos odvijala med 7. in 18. decembrom v
novo ponudbo in povpraševanjem, kar
mestu Kopenhagnen. Letošnja konferenca je
zahteva našo pozornost. Mlade kreativne
še posebno pomembna, ker se bodo na njej
ljudi je potrebno pritegniti in navdihniti z
svetovni voditelji in politiki dogovarjali in
vznemirljivim delovnim okoljem.«
odločevali o novem okviru zmanjšanja emisij
toplogrednih plinov (post-Kyoto agreement).
Večji del predstavitve in seznam govorcev
To dejstvo je tudi odločilo, da smo se v YGN
lahko najdete na spletni strani ENEF:
ENS tudi letos odločili prijaviti na natečaj za
http://ec.europa.eu/energy/nuclear/forum/
organizacijo Side Event-a, ki bo letos nosil
meetings/2009_may_en.htm
naslov »Meeting Young European Engineers
(ENS YGN) in an open discussion about
Dr. Igor Vuković, predstavnik YGN v
Programskem odboru ENS
Nuclear and Sustainability«. Namen naše ideje

je predstaviti in ponuditi odprto debato z več
dejstvi in manj ideologije o jedrski energiji in
CO2, ravnanju z odpadki, varnosti in varovanju.
Razprava bo temeljila na interaktivnem kvizu.
Stereotipe bomo prikazali v obliki karikatur o
katerih bomo razpravljali z občinstvom. Več
informacij o konferenčnem dogajanju COP-14
lahko najdete na spletni strani UNFCCC:
http://unfccc.int/meetings/cop_14/items/4481.
php.
Dr. Igor Vuković, predstavnik YGN v
Programskem odboru ENS
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